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κοινωνια Εγκλημα στη Ρόδο
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τον τρόπο τους. Επρεπε να είχαν ήδη καταδικαστεί και έτσι 
δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Επρεπε η ίδια η κοινωνία 
της Ρόδου να αποκαλύψει, να ξεσκεπάσει και να καταδικάσει 
τις πράξεις τους», σημειώνει ο πατέρας της Ελένης. 

Για την οικογένεια Τοπαλούδη η διερεύνηση του βιασμού 
της Ελένης, το 2017, έχει σημαντική βαρύτητα στην υπόθε-
ση του θανάτου της, καθώς το γεγονός ότι η Αστυνομία απέ-
τρεψε την Ελένη από το να προχωρήσει στην καταγγελία των 
βιαστών της δεν αποκλείεται να οδήγησε στις μετέπειτα πρά-
ξεις των κατηγορουμένων που κατέληξαν στη δολοφονία της. 
«Η κόρη μου ήθελε να τους ξεσκεπάσει, αλλά δεν την άφη-
σαν κάποιοι να το καταγγείλει. Την απέτρεψαν. Αν αυτοί που 
ήταν στο αστυνομικό τμήμα γνώριζαν κάποια πρόσωπα ή 
καταστάσεις ή κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Πιστεύω, όμως, ότι τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά για την κόρη μου». Την ίδια 
στιγμή, σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 
21χρονης αναμένονται αυτή την εβδομάδα, καθώς -σύμφω-
να με όλες τις πληροφορίες- οι δικαστικές Αρχές είναι έτοι-
μες να αποστείλουν κλήση προς απολογία στους τρεις δρά-
στες που φαίνεται ότι βίασαν την άτυχη κοπέλα πριν από πε-
ρίπου έναν χρόνο. 
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Σ
ε νέες καταγγελίες, που αναμένεται να 
«πυροδοτήσουν» εξελίξεις στην υπό-
θεση δολοφονίας της 21χρονης Ελέ-

νης Τοπαλούδη στη Ρόδο, προχωρά μέσω 
της Realnews ο πατέρας της άτυχης φοιτήτρι-
ας. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι εξε-
τάζεται από τη Δικαιοσύνη το ενδεχόμενο οι 
κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Ελένης 
να συνδέονται με τους τρεις δράστες του βια-
σμού της το 2017, ο Γιάννης Τοπαλούδης κα-
ταγγέλλει για πρώτη φορά απόπειρα αποπλά-
νησης άλλων νεαρών κοριτσιών, δέκα ημέρες 
πριν από τον θάνατο της κόρης του, και κατη-
γορεί τις Αρχές για «συγκάλυψη». 

Ο πατέρας της άτυχης φοιτήτριας περιγρά-
φει ένα άγνωστο περιστατικό με το βαν που 
οι δράστες της δολοφονίας της Ελένης χρησι-
μοποίησαν για τη μεταφορά της στο εξοχικό 
σπίτι της Λίνδου και αργότερα στις βραχώδεις 
ακτές των Πεύκων, εκεί όπου την έριξαν στη 
θάλασσα. «Δεν έχω μιλήσει τυχαία για κύκλω-
μα. Εχω πει από την αρχή ότι θα πρέπει να δι-
ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Εχω πληρο-
φορίες ότι το βαν που χρησιμοποιήθηκε στην 
περίπτωση της κόρης μου 10 ημέρες πριν από 
τη δολοφονία της είχε θεαθεί σε κάποιο σημείο 
της Ρόδου, όπου οι δράστες προσπάθησαν να 
κάνουν κάτι παρόμοιο με κάποια άλλα νεαρά 
κορίτσια. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να ενδιαφερ-
θεί η Ασφάλεια αν παγίδευαν κορίτσια στο λευ-
κό βαν; Γι’ αυτό λέω ότι υπάρχει πέπλο συγκά-
λυψης», αναφέρει ο κ. Τοπαλούδης. 

«Ανεξέλεγκτη δράση»
Ο άτυχος πατέρας κάνει λόγο για κύκλωμα, τα 
μέλη του οποίου έριχναν υπνωτικά μέσα στα 
ποτά αθώων κοριτσιών, κατά προτίμηση φοι-
τητριών, άγνωστων προσώπων για την τοπική 
κοινωνία, και στη συνέχεια τα εκβίαζαν. «Δεν 
θα σταματήσουμε μέχρι να αναπαυθεί, να δι-
καιωθεί η ψυχούλα της. Φανταστείτε τι περνού-
σε έναν ολόκληρο χρόνο. Τι είχε μέσα της. Τι 
βίωνε. Είμαι σίγουρος ότι -και η Ελένη να μην 
υπήρχε- οι δράστες θα έφταναν σε αυτό το 
σημείο. Υπήρχε μια κλιμακούμενη εγκληματι-
κότητα που κατέληξε σε αυτό το αποτρόπαιο 
έγκλημα εις βάρος της κορούλας μας. Η δρά-
ση τους ήταν ανεξέλεγκτη και όλα τα σκέπαζε 
ένα πέπλο. Αυτό εκμεταλλεύονταν κάποια πα-
λιοτόμαρα, που έβρισκαν αθώα κορίτσια με 
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Οπως είχε αποκαλύψει η «R», οι τρεις νεα-
ροί είχαν μπει τις τελευταίες ημέρες στο στόχα-
στρο της Δικαιοσύνης, μετά και τις πληροφο-
ρίες ότι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με έναν 
εκ των κατηγορουμένων για τη δολοφονία της 
21χρονης, καθώς κατάγονται από το ίδιο χω-
ριό, τον Αρχάγγελο της Ρόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύκλος των ανακρίσεων 
διευρύνεται, σε μια προσπάθεια να αποκαλυ-
φθούν όλα τα κομμάτια του παζλ που οδήγη-
σαν στον θάνατο της νεαρής φοιτήτριας. «Αυ-
τό που γνωρίζουμε είναι ότι ήδη έχουν ληφθεί 
κάποιες καταθέσεις από το περιβάλλον της 
Ελένης σχετικά με τον βιασμό της, καθώς και 
από το περιβάλλον των δραστών. Τις επόμε-
νες ημέρες θα είμαστε σε θέση να πούμε πε-
ρισσότερα», αναφέρει ο δικηγόρος της οικο-
γένειας Τοπαλούδη και θείος του θύματος, Ευ-
άγγελος Γκιουγκής. 

Σημειώνεται ότι οι τρεις φίλες της Ελένης Το-
παλούδη, που την είχαν συνοδεύσει στο αστυ-
νομικό τμήμα Ρόδου μετά τον βιασμό της, γνω-
ρίζουν τα ονόματα των τριών δραστών. Παρ’ 
όλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Γκιουγκή, δεν τα 
ανέφεραν στις αρχικές τους καταθέσεις στις Αρ-
χές. «Η Ελένη, μετά την αποχώρησή της από 
το Α.Τ. Ρόδου, όπου είχε πάει να καταγγείλει 
το συμβάν, αλλά δυστυχώς οι αστυνομικοί την 
έδιωξαν λέγοντάς της ότι είχαν παρέλθει ημέ-
ρες και δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί ο βι-
ασμός, υπέδειξε στις φίλες της τους τρεις νεα-
ρούς από τον Αρχάγγελο της Ρόδου μέσω του 
Facebook. Τα ονόματά τους είναι γνωστά και 

σε εμάς. Αν χρειαστεί, η μητέρα της Ελένης εί-
ναι έτοιμη να τα προσκομίσει στη Δικαιοσύνη», 
εξηγεί ο κ. Γκιουγκής, σημειώνοντας ότι και οι 
φίλες της Ελένης θα πρέπει να κληθούν να δώ-
σουν συμπληρωματικές καταθέσεις. 

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των φίλων της 
Ελένης, η 21χρονη είχε πέσει θύμα ομαδικού 
βιασμού πριν από περίπου έναν χρόνο. Ο βι-
ασμός, μάλιστα, είχε βιντεοσκοπηθεί από τους 
δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με όλες τις πλη-
ροφορίες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 
αρρωστημένες ορέξεις τους, την είχαν ναρκώ-
σει με το περίφημο χάπι του βιασμού. Εκτο-
τε, η κοπέλα ένιωθε ιδιαίτερα ανασφαλής και 
φοβισμένη. Είχε, μάλιστα, ζητήσει ψυχολογι-
κή στήριξη.
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